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foto op de voorpagina: 
 
Een kunstwerk van Leiko Ikemura, kunstenares, geboren in Japan in 1951 
Zij woont en werk voornamelijk in Europa. 
Bonzen beeld met de titel “Usagi Kannon”  is in bezit van het Singer museum in Laren. 
 
“Usagi Kannon  [Konijnen Madonna] is een bronzen figuur met konijnenoren en een hui-
lend menselijk gezicht. De kunstenaar beschrijft dit hybride wezen als een symbool van 
universele rouw met zijn klokvormige rok als beschermend heiligdom. Haar werk stelt de 
cyclus van schepping en vernietiging in vraag en deelt haar zorgen over de toekomst van 
onze planeet in een tijd waarin natuurlijke habitats steeds meer worden bedreigd“. 
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1.   INLEIDING 
 
Dit verslag is een combinatie van een terugblik op het afgelopen jaar, het Jaarverslag over 2021 

en een beschrijving van ons plan voor het jaar 2022: het Jaarplan 2022. Deze beide verslagen 

kunnen niet geschreven worden zonder aandacht te besteden aan de corona-crisis.  

Ook in 2021 werden wij geconfronteerd met de gevolgen van de Corona pandemie. Er zijn we-

derom in 2021 weinig fysieke vergaderingen geweest, wel via Zoom. We hopen dat er in 2022 

weer een normalisering in de samenleving komt. Op het moment van schrijven maart - april  2022 

zijn de tekenen hiervoor gunstig. De regering heeft in het voorjaar een einde van de meeste 

maatregelen afgekondigd.  

 
o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o 

 

2.   Jaarverslag over het jaar 2021 

2.1 Terugblik 

Het jaar 2021 heeft vooral in het teken gestaan van digitaal vergaderen, we hebben ondanks 

deze beperking toch veel zaken op kunnen pakken en het college van B&W kunnen voorzien van 

diverse adviezen.   

We hebben met de themagroepen in digitale omgeving goed kunnen samenwerken met o.a. de 

beleidsambtenaren van de gemeente. De themagroepen schreven het conceptadvies die dan in 

onze maandelijkse bijeenkomst werd besproken en geaccordeerd.  

Deze samenwerking met themagroepen levert winst op in de vorm van kwaliteit, middelen en tijd. 

De Adviesraad wil dan ook het College van B&W en de betrokken beleidsmedewerk(st)ers be-

danken voor hun constructieve mede- en samenwerking. 

In de loop van 2021 hebben we wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn afscheid 

genomen van drie leden. Er zijn twee nieuwe leden aangetreden. In het begin van 2022 worden 

de overige vacatures ingevuld.  

Aan de samenwerking tussen de Adviesraden in de regio West-Friesland is in 2021 verder Invul-

ling gegeven, er wordt nu op regelmatige basis vergaderd in het “voorzittersoverleg”.  
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2.2  Samenvatting van onze vergaderingen in 2021 

11 januari 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 De Adviesraad heeft kennisgemaakt met: RCO De Hoofdzaak, een organisatie voor en door men-

sen met een psychische kwetsbaarheid (zoals bijvoorbeeld depressie, PTSS, borderline of een 

burn-out). De Adviesraad is van mening dat het goed is om op de hoogte te zijn van alle organi-

saties die in Koggenland actief zijn, en van hun doelgroep en werkwijze. RCO De Hoofdzaak 

vervult naast hulpverleners als de GGZ een bijzondere, waardevolle rol.  

 Binnenkort zal de eerste versie van het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente 

Koggenland aan de Adviesraad worden voorgelegd. In deze vergadering zijn daarvoor de planning 

en de eerste te nemen stappen besproken. De gemeente zal via: “Koggenland Spreekt” ook input 

van de inwoners van Koggenland vragen. Daarnaast worden de organisaties die actief werkzaam 

zijn in het sociaal domein, waarmee de gemeente samenwerkt, ook om input gevraagd.  

8 februari 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Een terugblik op de inspiratiesessie van januari. In deze sessie is de rol van de Adviesraad weer  

goed scherp neegezet.  

 Onze Adviesraad is een zelfstandige stichting, die iedere 3 jaar een convenant met de gemeente 

afsluit t.b.v. de advisering en subsidie. In de vergadering zijn de afspraken voor de komende 3 

jaar aan de orde gekomen en werd het convenant weer verlengd met 3 jaar. 

 De Adviesraad is volop bezig met het nieuwe beleidsplan Sociaal Domein. Hiervoor komen er  ook 

voor de inwoners van Koggenland, via “Koggenland Spreekt” een aantal vragenlijsten be-

schikbaar waarmee de Adviesraad, de gemeenteraad en de bewoners hun wensen, prioriteiten 

en aandachtspunten voor het sociaal domein kenbaar kunnen maken. Die input wordt verwerkt in 

een conceptbeleidsplan, waarop de Adviesraad een formeel advies uitbrengt.  

 De Koepel Adviesraden Sociaal Domein organiseert regelmatig webinars over allerlei nuttige en 

interessante onderwerpen, zoals de diverse doelgroepen binnen het sociaal domein. Bij een groot 

deel daarvan nemen ook leden van onze Adviesraad Koggenland deel. 

8 maart 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Laaggeletterdheid: de Adviesraad heeft voorlichting gekregen over laaggeletterdheid, in Neder-

land zijn er ongeveer 2,5 miljoen mensen die onvoldoende basisvaardigheden op het gebied van 

lezen, schrijven, digitale vaardigheden, rekenen en spreken bezitten, om op een volwaardige ma-

nier mee te doen in de maatschappij. Zo’n 75% van deze groep is autochtoon, dus Nederlands. 

In de regio West-Friesland is het Taalhuis actief, waar iedereen zich kan melden (of naartoe 

doorverwezen worden). Het Taalhuis zoekt een passend aanbod voor de cliënt. Vanuit het Rijk is 

er nu een actieplan opgesteld om meer mensen te ondersteunen bij het aanleren van deze ba-

sisvaardigheden. Tijdens deze voorlichting is de Adviesraad geïnformeerd over de aanpak in 

West-Friesland en Koggenland in het bijzonder.  

 Schuldhulpverlening: er komt een formele adviesaanvraag m.b.t de uitvoeringsplannen van de 

gemeente naar de Adviesraad toe. De themagroep gaat dit voorbereiden. 
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12 april 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Onze Adviesraad neemt het initiatief om de regionale samenwerking tussen de adviesraden van 

de 7 West-Friese gemeenten verder nieuw leven in te blazen. Daarmee kunnen adviezen over 

regionale onderwerpen, zoals bijvoorbeeld laaggeletterdheid, meer gewicht en impact hebben.  

 De Adviesraad heeft input gegeven voor de vragen die gesteld gaan worden bij het klanttevreden-

heidsonderzoek voor cliënten van de Wmo en Jeugdzorg. De belangrijkste tip: leef je in, in de 

persoon die de vragenlijst moet invullen en houd rekening met diens situatie.  

 Tenslotte is er veel gesproken over de input van de Adviesraad op de nieuwe beleidsnota Sociaal 

Domein. De Adviesraad heeft onder andere aandacht gevraagd voor een aantal punten, zoals het 

belang van betaalbare en geschikte woningen voor starters en voor senioren; Levensloopbesten-

dig en betaalbaar. Daarnaast heeft de Adviesraad aangegeven graag betrokken te willen worden 

bij de uitvoeringsplannen die nog opgesteld gaan worden m.b.t. de diverse deelaspecten van de 

nota. Het is nu aan de gemeenteraad om prioriteiten aan te geven in de voorstellen die er in de 

concept beleidsnota staan. Ook de Adviesraad zal nog adviseren over deze prioritering. 

 

11 mei 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 De eerste stappen in het uitvoeringsplan Mantelzorgondersteuning zijn gezet. De Adviesraad blijft 
de uitvoering volgen en zal mogelijk nog verder adviseren over de uitvoeringsplannen.  

 De verordeningen Wmo en Jeugd zijn licht aangepast n.a.v. kleine wetswijzigingen en prak-
tijkervaringen vanuit het Zorgteam. De verordening is het juridisch kader waarbinnen de uitvoering 
van de wet plaatsvindt. 

 Regionaal wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg). Vauit 
de regio zijn er relatief weinig jongeren die hier gebruik van maken, maar het zijn wel de kinderen 
met de meest complexe en diverse problematiek. Het streven is deze kinderen en hun gezinnen 
zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en ondersteunen, waardoor uiteindelijk het aantal opnamen 
in de gesloten jeugdzorg zo veel mogelijk richting de nul daalt.  

 De gemeente heeft inmiddels contact met de Koggenlandse slachtoffers van de toeslagenaffaire 
en zal hen waar mogelijk ondersteunen. 
 

13 september 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Het advies aan de bovenregionale werkgroep: Verwerving Jeugdzorg Plus (18 gemeenten) is 
opgesteld en op tijd verzonden. Dit is de aanleiding om nog eens te bespreken hoe om te gaan 
met de toenemende regionalisering en samenwerking tussen gemeenten. Hoe kun je als Advies-
raad zo goed mogelijk voor de inwoners van jouw gemeente opkomen in zo’n grote regio? En hoe 
zorg je voor voldoende kwaliteit van adviezen bij ingewikkelde onderwerpen als dit? Er wordt ook 
steeds beter samengewerkt tussen de adviesraden in de regio West-Ffriesland. 

 Wonen: de Adviesraad is op een aantal momenten betrokken geweest bij het opstellen van de 
Woonvisie. Eén van de punten die daar door de Adviesraad in is opgenomen is de verplichting 
voor nieuwe eigenaren van nieuwbouwwoningen om tenminste 3 jaar zelf in de woning te wonen. 
De Adviesraad besluit de ontwikkelingen rondom wonen te blijven volgen, maar alleen te 
adviseren op momenten dat wonen het sociaal domein raakt (denk aan beschermd wonen, wonen 
voor statushouders, aangepaste woningen etc.)  

 De Adviesraad neemt in de komende maanden afscheid van 3 leden van wie de zittingstermijn na 
9 jaar afgelopen is. Er worden dus nieuwe leden gezocht! Iemand met een brede kennis van zorg 
(zoals thuiszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, mantelzorg en respijtzorg) die woonachtig is in Kog-
genland wordt van harte uitgenodigd te solliciteren middels een advertentie in: “Koggen nieuws”.  

 



 

7 

 

12 oktober 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Vertegenwoordigers van Stichting Netwerk en het Vrijwilligerspunt hebben een toelichting gege-
ven op de samenwerking en de stand van zaken van het vrijwilligerswerk in Koggenland. Stichting 
Netwerk bemiddelt vrijwilligers bij taken die bij hen passen ten behoeve van zorg en welzijn, 
bijvoorbeeld maatjesprojecten voor mensen met dementie. Er wordt daarbij nauw samengewerkt 
met het Vrijwilligerspunt en het Zorgteam van de gemeente Koggenland en ook  andere partijen 
zoals verenigingen, thuiszorg en andere zorgaanbieders. Een punt van aandacht: mensen die 
eenzaam zijn, zijn soms lastig te bereiken, omdat zij zich niet zelf melden.   

 Uitvoeringsplan Sociaal Domein: na het Beleidsplan, volgt nu de uitvoering. De Adviesraad is 
uitgenodigd het Uitvoeringsplan door te nemen en input te geven: wat is het doel, en wat denken 
gemeente en adviesraad wat de beste manier is om daar te komen? (adequate uitvoering) 

 Wethouder Bijman meldt dat de suggestie dat de gemeente de Rijksbijdrage voor jeugdzorg aan 
andere doelen besteed zou hebben volledig onterecht is. Koggenland heeft, net als de meerder-
heid van de Nederlandse gemeenten, juist meer geld aan Jeugdzorg uitgegeven dan het Rijk 
beschikbaar heeft gesteld. Doordat de budgetten niet geoormerkt waren, is dat niet altijd even 
duidelijk terug te vinden. Alle kinderen in Koggenland die “Jeugdzorg” nodig hebben, krijgen deze 
zorg ook.  

 Tenslotte heeft de Adviesraad nagedacht over de jaarlijkse inspiratiesessie. Het doel voor dit jaar 
is om de kwaliteit van de adviezen verder te verbeteren. Niet alleen inhoudelijk, maar ook zo dat 
alle elementen die nodig zijn om een advies goed te onderbouwen.  

 
8 november 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 Vluchtelingenwerk heeft een presentatie gegeven waardoor voor de Adviesraad de nieuwe wet 
Inburgering (die wordt ingevoerd per 1 januari 2022) duidelijker is. Er is een beter beeld van de 
doelgroep “statushouders” die zich in Koggenland vestigen. In 2021 is Koggenland erin geslaagd 
te voldoen aan de landelijke eis voor huisvesting van statushouders. Zij worden straks intensiever 
dan voorheen begeleid richting participatie en integratie in de Nederlandse maatschappij. Er is 
meer ruimte dan voorheen voor maatwerk, waardoor ook mensen die misschien geen foutloos 
Nederlands spreken straks wel een plek kunnen vinden, waar hun kennis en vaardigheden goed 
van pas komen. De meerderheid van de statushouders die in 2021 in Koggenland zijn komen 
wonen zijn Syrische afkomst. 

 De advertentie waarin de Adviesraad op zoek gaat naar nieuwe leden is geplaatst en er komen 
reacties binnen.  

 
13 december 2021 

In deze vergadering heeft de Adviesraad een aantal onderwerpen besproken. Dat zijn: 

 De “beleidsplanning” voor het jaar 2022 wordt binnenkort gepresenteerd aan de Adviesraad. Dat 
betekent dat de raad zich vooraf kan voorbereiden door alvast deskundigen uit te nodigen, met 
de bewoners van Koggenland te spreken en stukken te lezen. Dat zal bijdragen aan goed 
onderbouwde adviezen, die uitgaan van wat goed is voor de inwoners van Koggenland. 

 Jeugdzorg: dit is een enorm breed en enorm ingewikkeld beleidsterrein, waar heel veel ontwik-
kelingen gaande zijn. De adviesraad van Koggenland wil graag in gesprek met de andere West-
Friese adviesraden, om te kijken of het mogelijk is dat iedere raad zich op een deelonderwerp 
focust om op die manier wat beter de diepte in te kunnen.  
 
 

o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o 
 
 
 



 

8 

 

2.3     Een selectie van de uitgebrachte adviezen 

1. Inburgering  

Aanbevelingen van de Adviesraad zijn opgenomen in de regionale werkwijze Inburgering en zullen de 

komende maanden ook worden opgenomen in de beleidsregels uitvoering Inburgering van de gemeente 

Koggenland. 

• Begeleiding bij het “nieuw komen wonen” in de wijk 
• Momenten van evaluatie en voortgang van het inburgeringstraject  
 

2. Evaluatie regionaal kaderplan Schuldhulpverlening 2017- 2020 

Aanbevelingen van de Adviesraad: 

• Aandacht voor de nazorg aan de deelnemers van deschuldhulpverlening, recidive moet voorkomen 
worden 

• Aandacht voor kinderen van gezinnen die in een traject van de schuldhulpverlening zijn 
• Duidelijke beschrijving van de positie van de schuldhulpverlening in de Wmo en Participatie 
• Instellen van een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek 
 

3. Beleidsplan Sociaal Domein van de gemeente Koggenland “Krachtig Verder” 2021 - 2024 

Aanbevelingen van de Adviesraad: Jaarlijks maakt de gemeente een ‘uitvoeringsplan’ gebaseerd op het 4 

jarig beleidsplan. De Adviesraad wordt betrokken bij deze plannen. 

• Het organiseren van professionele ondersteuning bij initiatieven van wijken en dorpen. 
• Aandacht voor G-sporten 
• Het vormgeven van jongerenparticipatie 
 

4. Clientervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2019 

 Reactie van de Adviesraad op deze twee rapporten zijn: 

• Complimenten over de waardering die de gebruikers uitspreken. Dit was het laatste clientervaringson-
derzoek (zie ook nr. 7) 

 

5. WestFriese aanpak Laaggeletterheid 2021 - 2024 

Aanbevelingen van de Adviesraad: 

• Het betrekken van de doelgroep en maatschappelijke organisaties en vrijwilligers bij het opstellen van 
een uitvoeringsplan Koggenland 

• Onderzoeken of deelnemers die digitale vaardigheden leren de beschikking kunnen krijgen over een 
lap-top of iPad. 
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6. Transformatievisie JeugdzorgPlus 

Aanbevelingen van de Adviesraad op de concept notitie Regionale Transformatievisie JeugdzorgPlus 

2023 en verder. Dit traject is nog niet afgesloten, geheel 2022 e.v. zal hier aan gewerkt worden en omvat 

verschillende onderwerpen. Onze advisering richt zich op verschillende zaken die gedurende dit traject 

aan de orde komen. 

• Helder plan rond ontwikkeling, communicatie en participatie verschillende deelnemende organisaties 
• Rol en verantwoordelijkheden hulpverlening, onderwijs en zorgaanbieders 
• Aandacht voor het gezin van een jongere in de JeugdzorgPlus 
Onze adviezen zijn ook verzonden naar het regionale team die werkt aan deze transformatievisie 

 

7. Clientervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2020 

Na de nieuwe aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (2020) is ook het clientervaringsonderzoek Jeugdhulp en 

Wmo aangepast. De Adviesraad heeft in 2019 geadviseerd om een aantal vragen in deze onderzoeken 

anders te formuleren. 

• We adviseren om het deelnemen aan dit ervaringsonderzoek te stimuleren, het geeft inzicht hoe de 
clienten de intake, zorg en de communicatie ervaren en geeft handvatten voor verbeteringen. 

 

8. Tussenevaluatie Resultaat gericht Werken. 

Na de nieuwe aanbesteding Jeugdhulp en Wmo (2020) zijn er een aantal zaken met betrekking tot de uit-

voering van de werkzaamheden veranderd; organisaties hebben meer verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring. De Adviesraad heeft geadviseerd om dit proces scherp te volgen. Deze tussenevaluatie na 1 jaar is 

daar het resultaat van. 

• In onze reactie spreken wij onze teleurstelling uit dat de evaluatie zich voornamelijk richt op de werk-
processen en minder op de cliënt. 

 

                                                 o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o 
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2.4  Bestuur en samenstelling van de raad  

De Adviesraad Sociaal Domein Koggenland is een zelfstandige stichting. Ze bestond eind de-

cember 2021 uit 9 leden, waarvan 3 leden het Dagelijks Bestuur (DB) vormen. De Adviesraad 

streeft naar een evenredige samenstelling uit de dorpskernen van Koggenland. De Adviesraad 

vergadert zo mogelijk elke 1e maandag van de maand in het gemeentehuis. Het Dagelijks Bestuur 

komt twee weken voorafgaande aan de vergadering van de Adviesraad bijeen en stelt de agenda 

vast voor de reguliere vergaderingen van de Adviesraad. Bij beide bijeenkomsten is wethouder 

de heer W. Bijman meestal aanwezig. 

 

Samenstelling                                 rol / functie                          aangetreden  

dhr. H. Blank                            voorzitter       01-05-2017 
dhr. P. van Baar                             penningmeester                  01-05-2015 
dhr. R. de Kraaij                              secretartis                           01-12-2013 
mevr. F. Karels                               lid                                         01-01-2021 
mevr. E. Rutten-Teuben                 lid                                         01-11-2018 
mevr. N. Rus                                 lid                                         01-01-2021 
mevr. R. de Boer-Buis  lid                                         01-09-2017 
dhr. W. Schouten   lid             01-11-2016   
dhr. J. van Langen   lid                        01-02-2019                                              
    

 

o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o 
 
 
 
 

3. JAARPLAN  2022  
 
 

3.1   Voorwoord jaarplan 2022 

De laatste maanden van 2021 heeft de gemeenteraad van Koggenland het nieuwe beleidsplan 
van het sociaal domein 2021 - 2024 “Krachtig Verder” vastgesteld. Koggenland spreekt hierin de 
ambitie uit hoe de gemeente het sociaal domein de komende vier jaar vorm en inrichting wil ge-
ven. Omschreven als “ We streven naar een Koggenlandse samenleving waarin iedereen mee-
telt, meedoet en zo zelfredzaam mogelijk is”. Om dit beleid handen en voeten te geven zal geen 
eenvoudige opgave zijn. Enerzijds zien we weer een uitbreiding van werkzaamheden die door de 
rijksoverheid naar de gemeente wordt overgeheveld. Zo wordt bijvoorbeeld de gemeente verant-
woordelijk voor de uitvoering van de opvang en inburgering van mensen met een verblijfsvergun-
ning. Maar naast de uitvoering van de huidige activiteiten laat het beleidsplan “Krachtig Verder” 
plannen zien die door ons met grote interesse worden gevolgd. Denk hierbij aan de doorontwik-
keling van het programma in het kader van In Control of Alcohol & Drugs, de Schuldhulpverlening 
en de uitvoering van het Actieplan Laaggeletterdheid. Door actief te participeren in het voortraject 
willen we bereiken dat het beleid en de uitvoering ook past bij dat wat de kwetsbare “Koggenlan-
der” nodig heeft.  
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3.2  Onze speerpunten voor 2022: 

 Leefbare wijken en dorpen. 
De Adviesraad hecht veel waarde aan leefbare dorpen en wijken waar de onderlinge betrokken-
heid en de zelfredzaamheid van de bewoners groot is. Maar de bevolkingsopbouw verandert.  
Door een schaarste aan woningen en appartementen blijven mensen langer wonen in hun huis. 
Voor jongeren is het moeilijk om een huis te kopen of te huren. In veel wijken is 20% van de 
bewoners 65 jaar en ouder. In wijken waar geen voorziening is voor ontmoeting en contact is de 
kans op eenzaamheid groot. Vrijwilligers maken hierbij het verschil mits ze de ruimte en middelen 
krijgen om initiatieven te ontwikkelen. Onderwerpen die in 2022 aan de orde komen zijn: 
 
• Het bevorderen van de sociale cohesie in wijken en dorpen. 
• Welkome wijk 
• Buurtgezinnen 
• Vrijwilligersbeleid 
• Ontwikkeling woonbeleid Koggenland 
 

•  Participatie 
De Adviesraad is een voorstander van een actieve participatie van inwoners uit Koggenland. De 
mening van de inwoners over wonen, sport, uitgaan en veiligheid in Koggenland telt. In ons jaar-
plan 2021 schreven wij er een voorstander van te zijn dat de participatie onder jongeren extra 
gestimuleerd wordt. We denken dat jongeren uit Koggenland w.o. jongeren uit verschillende cul-
turen een waardevolle aanvulling kunnen geven. Koggenland wil in 2022 de participatie van de 
inwoners van Koggenland vergroten en onderzoekt nieuwe mogelijkheden. Actieve participatie is 
meer dan een digitaal enquête formulier. Wij zijn een voorstander van werkvormen die aansluiten 
op de beleving en leefwereld van de verschillende doelgroepen; jongeren, volwassen / wijk,- 
dorpsbewoners en ouderen. Onderwerpen die in 2022 aan de orde komen zijn : 

• Ontwikkeling Dorpsraden 
• Functioneren Koggenland Spreekt 
 

• De transformatie van de JeugdzorgPlus 
Een onderwerp waarvan de regionale Adviesraden hebben besloten om samen op te trekken is 
de Transformatie Jeugdzorg. Een complexe materie die niet alleen de beoogde sluiting van de 
gesloten Jeugdzorg omvat maar ook, de inrichting van de lokale uitvoering van de Jeugdhulp. 
Ook de ontwikkeling van het “Thuis voor Noordje” als kleinschalig alternatief voor de gesloten 
Jeugdzorg. Onderwerpen die in 2022 aan de orde komen zijn: 

• Zorg voor de Jeugd, beleidskader regionaal en lokaal 

• Toekomst integrale crisisdienst 

• Aanbesteding JeugdzorgPlus 

• Thuis voor Noordje 
 

• Presentaties van maatschappelijke organisatie / ontwikkelingen 

Dit jaarplan laat zien dat onze agenda vol is, desondanks willen we de schijn vermijden dat we 
geen oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen, sterker nog, we maken daar graag ruimte voor om 
ons tijdens onze maandelijkse vergadering te laten informeren door een contactpersoon namens 
een organisatie en/of beleidsmedewerk(st)er en deskundigen / professionals. 

• Uitvoering Participatiewet door Werksaam 

• Uitvoering preventieprogramma “In control of Alcohol en Drugs” 
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• Deskundigheidsbevordering van de Adviesraad 

De corona pandemie heeft ervoor gezorgd dat onze jaarlijkse “studie- en inspiratie dag” in het 
najaar van 2021 geen doorgaan kon vinden. Het onderwerp; het inhoudelijke en organisatorische 
proces rond advisering en het maken van een eigen jaarplanning in afstemming met die van de 
gemeente kon rekenen op belangstelling van alle leden. Deze dag staat nu gepland in april. In 
het voorjaar 2022 heeft de Adviesraad een drietal nieuwe leden mogen verwelkomen, een geza-
menlijke studiedag vormt een uitstekend moment om vertrouwd te raken met de andere leden. 

• Studie- en inspiratiedag 

• Fysieke tainingen verzorgd door de aangesloten Koepel van Adviesraaden  

• Online training van de Koepel Adviesraden 

• Studiebijeenkomsten  (met de themagroepen) 
 

•   Regio-overleg Adviesraden West-Friesland 
Een aantal jaren is het regionaal overleg van Advies- en Participatieraden uit West-Friesland 
gestart, doel was oorspronkelijk om elkaar te informeren. Vrijwel paralel hieraan zien wij dat het 
samenwerkingsverband van de 7 West-Friese gemeenten zich sterk ontwikkeld. Beleid wordt 
vaker door de gemeenten gezamenlijk ontwikkeld. De Adviesraden uit West-Friesland gaan 
meer samenwerken om beter te adviseren. Adviesraad Koggenland neemt actief deel aan deze 
regionale samenwerking.  

• Regio bijeenkomsten ca. 5 x per jaar 

• Leden van de afzonderlijke Adviesraden ontmoeten elkaar rond nieuwe regiobeleid 

• Adviezen bespreken en opstellen naar aanleiding regionale ontwikkelingen 
 
 

o-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o 
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Bijlage: 

- Financieel verslag over het jaar 2021  
                                    (alleen t.b.v. het college van B&W) 

 

 
 
 
 
 
 
 


